
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

1.1       Latar Belakang 

Pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban yang bermartabat dan dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa  (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka guru mempunyai peran dan kedudukan 

yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dan dalam bidang pendidikan. 

Pendidikan yang berkualitas diharapkan akan mencetak generasi penerus yang 

dapat diandalkan untuk mengisi pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan 

penataan yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Keberhasilan suatu pembelajaran bergantung pada interaksi antara guru dengan 

siswa, agar siswa dapat memahami dan menyerap pelajaran dengan baik. 

Pemahaman pembelajaran oleh siswa sangat mendukung keberhasilan siswa untuk 

mencapai hasil belajar yang baik, terutama pada mata pelajaran yang memang 

membutuhkan pemahaman yang mendalam bukan hanya teori saja. Pelajaran yang 

menghendaki adanya keaktifan siswa untuk lebih mendalami ilmu tersebut 

melalui penerapan dan percobaan agar dapat terlihat pembuktiannya secara jelas 

contohnya adalah Ilmu Pengetahuan Alam. IPA merupakan ilmu yang 

mempelajari segala yang terjadi di alam yang sangat luas ruang lingkupnya 
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hingga dapat menjadi kajian ilmu yang menarik untuk diamati oleh siswa sejak 

bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Berdasarkan pengamatan terhadap pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) di 

kelas IV SDN 2 Gunung Terang Bandar Lampung, terlihat hasil belajar siswa 

pada pelajaran tersebut masih kurang maksimal. Ini terlihat dari data hasil belajar 

IPA yang diperoleh pada semester ganjil/semster awal Tahun 2010/2011, yakni 

dari 27 siswa yang ada, hanya terdapat 48% dari jumlah total siswa yang mampu 

mencapai nilai ketuntasan yang ditetapkan, yaitu 65. Sedangkan sisanya masih 

terdapat 52% atau sekitar 14 orang siswa yang belum mampu mencapai nilai 

ketuntasan maksimum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Hasil Belajar IPA Siswa Kelas IV Semester I Tahun 2010/1011 

NO Nilai Jumlah Siswa Persentase Kriteria 

1 ≤ 65 14 52% Belum tuntas 

2 ≥ 65 13 48% Tuntas 

Jumlah 27 100%  

 

Rendahnya hasil nilai tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya 

ialah metode pembelajaran yang digunakan belum mampu menciptakan suasana 

yang dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar secara optimal sehingga 

siswa kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam menyajikan materi 

pembelajaran kepada siswanya, guru hanya menggunakan metode ceramah, siswa 

mencatat sebanyak-banyaknya materi dengan harapan siswa akan dapat belajar 

menemukan sendiri pengetahuan dari mencatat dan menghapalnya. Dalam 

pembelajaran IPA sudah semestinya siswa diajak lebih aktif dalam mengenal alam 
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di sekitarnya dengan berbagai metode pembelajaran yang menarik menggunakan 

alat peraga yang menarik pula sehingga pembelajaran sebisa mungkin dapat 

melibatkan siswa secara langsung untuk mengamati alam yang ada di lingkungan 

mereka.  

Atas dasar hal tersebut maka diperlukan adanya tindakan pembelajaran yang 

mampu menciptakan keaktifan siswa dalam  kegiatan pembelajaran IPA. Salah 

satu tindakan pembelajaran yang dianggap tepat untuk meningkatkan aktivitas dan  

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA adalah melalui metode eksperimen. 

Melalui metode eksperimen, siswa akan diajak untuk mengadakan percobaan 

langsung dalam mempelajari gejala-gejala alam yang mereka pelajari, sehingga 

siswa dapat lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran, dengan demikian 

akan tercapai hasil belajar yang maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengupayakan 

peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode eksperimen dalam 

mata pelajaran IPA di kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandarlampung.  

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang ada dapat 

diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
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1. Pembelajaran yang dilaksanakan masih didominasi guru. Dalam 

pembelajaran guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, siswa 

kurang dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Hasil belajar siswa IPA di kelas IV SDN 2 Gunung Terang 

Bandarlampung masih rendah. 

 

1.3 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan permasalahan diatas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah:  

“Apakah penggunaan metode eksperimen dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa  kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandar Lampung tahun ajaran 

2010/2011?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian tindakan kelas ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan metode 

eksperimen pada siswa kelas IV-B SDN 2 Gunung Terang Bandar Lampung 

tahun ajaran 2010/2011. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik langsung maupun tidak 

langsung sebagi berikut : 

1. Manfaat bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran bagi 

perkembangan dan penggunaan metode eksperimen dalam konteks 

peningkatan hasil belajar siswa. Siswa lebih termotivasi dalam belajar 

karena dikenalkan dengan hal baru sehingga siswa terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran yang pada akhirnya siswa dapat memahami pelajaran 

dengan mudah dan perstasi belajarnya akan meningkat. 

2. Manfaat bagi guru dan lembaga pendidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi guru dan 

institusi pendidikan mengenai peningkatan hasil belajar ilmu pengetahuan 

alam dengan menggunakan metode eksperimen pada siswa Sekolah Dasar 

mendorong guru agar lebih aktif dan komunikatif. 

 
 
 
 
 

1.6 Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis dari tindakan penelitian ini adalah “Jika pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan metode eksperimen, maka dapat meningkatkan hasil belajar IPA 

pada siswa  kelas IV SD Negeri 2 Gunung Terang Bandar Lampung tahun ajaran 

2010/2011” 

 


